
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 (Sekundarschule)المدرسة الثانوية و (Bezirksschule)مدرسة الدائرة  تالميذقبول  .1
 استناًدا إلى درجات الخبرة

 المدرسة المتوسطة االقتصاديةفي تالميذُ مدرسة الدائرة والمدرسة الثانوية يُقبَل 
(Wirtschaftsmittelschule)  واختصارهاWMS ،المدرسة المتوسطة المعلوماتيةو 
(Informatikmittelschule)  واختصارهاIMS ،المدرسة المتوسطة المتخصصةو 
(Fachmittelschule)  واختصارهاFMS ،المتوسطة المهنية ذات البكالوريا الفنية ةرسوالمد 
(Berufsfachschulen mit Berufsmaturität)  واختصارهاBMS،  في التقرير  درجاتهمبناًء على

 أو الشهادة السنوية. المرحلي  
 

 (Gymnasium)الجمنازيوم إمكانية التأهُّل إلى مدرسة ب ،إضافة إلى ذلكتالميذ مدرسة الدائرة، يتمتع 
 الشهادة السنوية. أو في التقرير المرحلي  اعتماًدا على درجاتهم 

 .لتالميذ مدرسة الدائرة هي نفسها الالزمة لتالميذ المدرسة الثانويةالمواد التي تُحَسب في القبول و

)مثل الجمنازيوم، أو المدرسة المتوسطة االقتصادية، أو المدرسة في المدارس المتوسطة وال يُقبل 
مارهم عن أع تقلُ  نالذي يذتالمفي الغالب إال ال لمعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصة(المتوسطة ا

 سنة عند دخولهم المدرسة المتوسطة. 18

 النهائيالقبول المؤقت و .2

الصف الثالث من مدرسة في نهاية الفصل األول من ( 4و 3الفقرة  انظر) المتطلبات التالميذُ ستوفى اإذا 
ازيوم، أو الجمنة مؤقتة في مدرس بصورة  سوف يُقبلون (، ف)التقرير المرحلي  الدائرة أو المدرسة الثانوية 

 .المدرسة المتوسطة االقتصادية، أو المدرسة المتوسطة المعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصة
 .المدرسة المتوسطة الالحقةواحد في  جتياز فترة تجربة لمدة فصلاهذا يعني أن عليهم و

الصف الثالث من مدرسة الدائرة أو المدرسة من الفصل الثاني نهاية في  المتطلبات التالميذُ ستوفى اإذا 
 الجمنازيوم، أو المدرسة المتوسطةة في مدرس نهائي   بشكل  فسوف يُقبلون  ،)الشهادة السنوية(الثانوية 

 .المتوسطة المعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصةاالقتصادية، أو المدرسة 
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)مثل الجمنازيوم، أو المدرسة  (Mittelschulen)المتوسطة المدارس حول القبول في  معلومات  
المتوسطة االقتصادية، أو المدرسة المتوسطة المعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصة( 

( Berufsfachschulen mit Berufsmaturität)ذات البكالوريا الفنية  مهنيةال المتوسطةوالمدارس 
 2022/2023ّي من العام الدراس بدءاً 

 



 

 4 من 2 
 

ستيفاء اند ، أي عايكون في الحالتين نهائيً  المتوسطة المهنية ذات البكالوريا الفنية ةرسالمدالقبول في و
 المتطلبات في نهاية الفصل األول وكذلك في نهاية الفصل الثاني.

الجمنازيوم، أو المدرسة المتوسطة  مدرسةفي  الدائرة مدرسة تالميذمتطلبات قبول  .3
 ، أواالقتصادية، أو المدرسة المتوسطة المعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصة

 المتوسطة المهنية ذات البكالوريا الفنية ةرسالمد

حان في متاللقبول دون  ستيفاء المتطلبات التاليةتالميذ الصف الثالث من مدرسة الدائرة ايجب على 
 :جمنازيوممدرسة ال

أو الشهادة  في التقرير المرحلي   4,0الرياضيات واللغة األلمانية عن  تي  في ماد الدرجةال تقل أيجب  •
 .السنوية

بعد  7,41 الشهادة السنوية على األقلفي أو  في التقرير المرحلي   متوسط الدرجاتيجب أن يبلغ  •

 .(.5)انظر  1الحساب وفق الجدول 

 
متحان في ان ستيفاء المتطلبات التالية للقبول دوالثالث من مدرسة الدائرة اتالميذ الصف يجب على و

 المدرسة المتوسطة االقتصادية، أو المدرسة المتوسطة المعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصة
 :المتوسطة المهنية ذات البكالوريا الفنية ةرسالمدأو 
ية الرياضيات واللغة األلمان تي  في مادالدرجة ال تقل أأو الشهادة السنوية يجب  المرحلي  في التقرير  •

 .4,0عن 
بعد الحساب  4,42 أو الشهادة السنوية على األقل في التقرير المرحلي   متوسط الدرجاتيجب أن يبلغ  •

 ..(5)انظر  1وفق الجدول 

اء متوسط في المدرسة الثانوية المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أد تالميذمتطلبات قبول  .4
قتصاد، المدرسة الثانوية للمعلوماتية، المدرسة الثانوية المتخصصة والمدارس التخّصصية لال

 المهنية التي تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنية

متحان في اللقبول دون  ستيفاء المتطلبات التاليةتالميذ الصف الثالث من المدرسة الثانوية ايجب على 
 ادية، أو المدرسة المتوسطة المعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصةالمدرسة المتوسطة االقتص

 :المتوسطة المهنية ذات البكالوريا الفنية ةرسالمدأو 

أو الشهادة  في التقرير المرحلي   4,0الرياضيات واللغة األلمانية عن  تي  في ماد الدرجةال تقل أيجب  •
 .السنوية

بعد الحساب  5,33 أو الشهادة السنوية على األقل في التقرير المرحلي   متوسط الدرجاتيجب أن يبلغ  •

 ..(5)انظر  1وفق الجدول 

  

                                                      
بة إلى أقرب رقم عشري. 1  ُمقرَّ
بة إلى أقرب رقم عشري. 2  ُمقرَّ
بة إلى أقرب رقم عشري. 3  ُمقرَّ
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 حساب متوسط الدرجات .5

 يُحسب متوسط الدرجات كما يلي:

 : حساب متوسط الدرجات1الجدول 

 إرشادات الدرجة تُحسب المادة

 على األقل. 4يجب بلوغ الدرجة  مزدوجة اللغة األلمانية

 - مرة واحدة اإلنجليزية اللغة

 - مرة واحدة اللغة الفرنسية

 على األقل. 4يجب بلوغ الدرجة  مزدوجة الرياضيات

 - مزدوجة الطبيعة والتقنية

 - مزدوجة األماكن واألزمنة والمجتمعات

 التعليم السياسي  

 مرة واحدة

 " يُحسب المتوسط الحسابي  من مواد "التعليم السياسي 

والعمل والمنزل" وكذلك "الوسائط اإلعالمية و"االقتصاد 

ب إلى أقرب رقم عشري. تُحسب هذه  والمعلوماتية" ويُقرَّ

الدرجة مرةً واحدة لحساب متوسط الدرجات الالزمة 

 لالنتقال.

 االقتصاد والعمل والمنزل

 الوسائط اإلعالمية والمعلوماتية

 الموسيقى

 مرة واحدة

مواد "الموسيقى" و"الحركة يُحسب المتوسط الحسابي  من 

"الرسم  لزامياإلتختياري االمقرر والرياضة" وكذلك ال

ب إلى أقرب رقم عشري. تُحسب هذه  " ويُقرَّ التصويري 

الدرجة مرةً واحدة لحساب متوسط الدرجات الالزمة 

 لالنتقال.

إذا ارتاد التلميذ المقرر االتختياري اإللزامي  "المشروعات 

متوسط الحسابي  من كال الدرجتين واألبحاث"، يُستنبط ال

ب إلى  في مادتي  "الموسيقى" و"الحركة والرياضة" ويُقرَّ

أقرب رقم عشري. تُحسب هذه الدرجة مرةً واحدة لحساب 

 متوسط الدرجات الالزمة لالنتقال.

 الحركة والرياضة

 لزامياإلتختياري االمقرر ال

 

 العتراضا طريقة .6

تتخذه والتعليمية الالحقة،  المسيرة يُحددُ  بقرار   لالنتقال الالزم الدرجات متوسط يخص فيما األمرُ  يتعلَّق
ذاتها فيما يتعلق  هيطريقة االعتراض  انلذا ف مدرسة الدائرة أو المدرسة الثانوية صاحبة الشأن؛

لى اتفاق إ : في حال لم يتم التوصلاألخرى المتعلقة بالمسيرات التعليمية داخل المدرسة الشعبيةبالقرارات 
 مراعية للطرفين استماعها بعد 4الجهة المختصة بالقرار في البلديةوالمعلم، عندها تقوم والتلميذ بين األهل 

 وموضوع القانون مع يتناسب وبما الالحقة الدراسية بالمسيرة يتعلق قرار باتخاذ القانوني الشكل بذلك
 .االعتراض

                                                      
ِّض أحد أعضاءه أو مجلس إدارة المدرسة بالنظر في ال 4 رارات قيتحمل مجلس البلدية المسؤولية الكاملة عن المدرسة. ويمكن لمجلس البلدية أن يُفو 

د كُل بلدية في تشريعٍ تخاص، ماهية الجهة المختصة بالنظر في حاالت القرارات المدرسية القابلة لالستئناف، من  قبيل القرارات المهنية. وتُحد ِّ

 المدرسية القابلة لالستئناف.
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 متحان قبولاالقبول بواسطة  .7

لم يستطيعوا التأهل عبر اإلجراءات الخالية من االختبارات. كما الذين أمام التالميذ، القبول  متحانُ ايُفتح 
او جرحديثاً إلى كانتون آ أو انتقلواخاصة،  يأتون من مدرسة  يُسمح بدخول امتحان القبول للتالميذ، الذين 

ويُسمح بالتقدُّم إلى  .المرحلة المعادلة من مدارس أخرى مكافئةلديهم تعليٌم مسبق مثل الذي يُقدَّم من و
ة المدرسو ،المدرسة الثانوية للمعلوماتيةوقتصاد، لال المدرسة الثانويةو، المدرسة الثانويةفي اختبار القبول 

( Bezirksschuleالمدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي )لخريجي  الثانوية المتخصصة
؛ أما التقدُّم إلى امتحان القبول (Sekundarschuleالمتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط )والمدرسة 

ه لخريجي  متوسطالداء األمتوسطة ذات متطلبات المدرسة الفي  المدرسة المتوسطة ذات متطلبات فيُوجَّ
 .(Bezirksschuleأداء عالي )

المدرسة المتوسطة االقتصادية، أو المدرسة مدرسة الجمنازيوم، أو في القبول متحان ال يمكن اجتياز ا
نوية أو الثاالعام التالي إلنهاء المدرسة إال في  المتوسطة المعلوماتية، أو المدرسة المتوسطة المتخصصة

ي العام ف المدرسة المتوسطة المهنية ذات البكالوريا الفنيةفي القبول متحان ة ايمكن تأديو .مدرسة الدائرة
اللغة واللغة الفرنسية، ومن مواد اللغة االلمانية،  كلٌ متحانات القبول كافة افي تُختبر . الدراسي النهائي  

 .كتابةً اإلنكليزية والرياضيات 

 التسجيل .8

مدرسة الدائرة والمدرسة الثانوية وبموافقة الوالدين تسجيل أنفسهم  منالنهائية  الصفوف تالميذيستطيع 
 Departement) التسجيل لقسم التعليم والثقافة والرياضة منصةعبر  ةالمرغوب المتوسطةفي المدرسة 

Bildung, Kultur und Sport) طفبراير/شبا 28منتصف يناير/كانون الثاني حتى تاريخ  من 
(Schultyp > Anmeldung www.ag.ch/mittelschulen >.) 

 ضافيةإ معلومات   .9

 تتوفر معلوماٌت أخرى على الرابط:

www.ag.ch/leistungsbeurteilung-volksschule > Übertrittsverfahren 
 

http://www.ag.ch/leistungsbeurteilung-volksschule

